SODELOVANJE Z DRUŠTVOM VIŠJA VIBRACIJA DEJAVNOSTI
za izvajalce storitev

Na naši strani imamo rubriko DEJAVNOSTI (www.visja-vibracija.si/dejavnosti), kjer predstavimo izvajalce
individualnih storitev, energetskih terapij oz. svetovanj, masaž, readingov, in ostalih dejavnosti, ki se ujemajo tudi z
usmeritvijo Višje Vibracije.
V nadaljevanju smo predstavili načine sodelovanja z nami. V kolikor ste zainteresirani z nami deliti vibracijo Enosti, vas
vabimo v naš širši krog naše družine.

IZVAJANJE VAŠIH STORITEV PREKO NAŠEGA DRUŠTVA

V kolikor se dogovorimo za sodelovanje, da bi vaše storitve izvajali (tudi) preko našega društva Višja Vibracija, vam
omogočamo naslednji način sodelovanja:
OBJAVA VAŠEGA OSEBNEGA PROFILA NA STRANI DEJAVNOSTI: 100 EUR / eno leto
Kaj nam pošljete:
- Potrebovali bomo: vaš opis (besedilo, ki vas opisuje), vašo sliko ali slike, vaš email in telefon za objavo, kakršnekoli ostale
informacije o vašem delu.
- Potrebovali bomo opis in cenik vaših storitev, ki jih želite ponuditi preko našega društva.
Kaj je vključeno z naše strani:
- Objavimo vaš profil in kontaktne podatke na naši podstrani DEJAVNOSTI.
- Objavimo vaš profil kot objavo na naši FACEBOOK strani in na INSTAGRAM PROFILU.
- Vse izvajalce promoviramo na seznamu na naših TEDENSKIH in MESEČNIH MAILINGIH (NEWSLETTER).
- Prav tako objavimo vaše storitve kot obrazec, s katerega lahko obiskovalci naročijo vaše storitve ali pa stopijo v stik z vami.
Dodatne ugodnosti:
- Izvajalci storitev imate 10% popust na vse izdelke v fizični trgovini (ne velja v spletni trgovini).
Način naročanja vaših storitev:
- Na vašem profilu bo obrazec, kjer lahko obiskovalci strani naročijo vašo storitev ALI pa vas direktno kontaktirajo.
- V kolikor se storitev plača direktno vam, društvo Višja Vibracija nima nobene provizije.
- V kolikor se storitev plača nam na TRR, društvo Višja Vibracija zadrži 15%, ostalo se vam izplača.
- Zaželjeno je, da se za individualne storitve koristijo prostori Višje Vibracije, v kolikor okoliščine to omogočajo.
Kaj potrebujete:
- Potrebujete svoje podjetje ali društvo (ali drugo obliko pravne osebe).
- V kolikor nimate lastne pravne oblike za poslovanje (nimate lastnega podjetja ali društva ali druge oblike pravne osebe),
je potreben poseben dogovor o sodelovanju. Pišite nam na: dejavnosti@visja-vibracija.si
Marec, 2021
Dobrodošli v objem Enosti. ··· Višja Vibracija

